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KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!

Jelen kiadványunk kiemelt célja a térség lakosságának tájékoztatása a LE-
ADER 2014-2020 programról és a Homoród-Küküllő Leader Egyesület fejlesz-
tési elképzeléseiről.

A LEADER program a Román Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR) ke-
retében került meghirdetésre, melyre a Homoród-Küküllő Leader Egyesület 
sikeresen pályázott.
Céljaink közt szerepel a vállalkozásfejlesztés, a mezőgazdaság hatékony-
ságának növelése, a civil szervezetek megerősítése és a vidéki életszínvonal 
emelése. Ezeket a célokat alulról építkezve, a helyi önkormányzati, vállalko-
zói és civil szféra partnerségére alapozva kívánjuk megvalósítani. 
Szeretnénk ezúton is minden, a térségben élő és tevékenykedő szereplőt arra 
buzdítani, hogy vegyen részt a Helyi Fejlesztési Terv megvalósításában, 
nyújtson be pályázatot a pályázati felhívások valamelyik intézkedéséhez, le-
gyen aktív partnere Egyesületünknek! Együttműködve és  közös munkával 
fejlesszük térségünket!

Tisztelettel, 
Lázár László,  

a Homoród-Küküllő Leader Egyesület ügyvezető igazgatója.
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A LEADER-ről általában

A LEADER (Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie 
Rurale) jelentése: „A vidéki gazdaság fejlesztését célzó intézkedések ösz-
szekapcsolása”. 

E kezdeményezésnek sajátos filozófiája van, mert más programokhoz 
képest, új gondolkodást feltételez a résztvevőktől. Elsőrendű célja a vidé-
ki gazdaság fejlesztése, de olyan kérdéseket is érint, mint a részvételi de-
mokrácia, a helyi partnerség vagy az ágazatok közötti döntéshozatal. Nagy 
hangsúlyt helyez az alulról építkező megközelítésre és felelősségvállalásra. 
Ugyanakkor a nyitottságot előnyben részesítő LEADER-megközelítés sza-
bad teret enged az egyéni kezdeményezésnek is.

Az Európai Unió forrásai között 1991-ben jelent meg először a LEADER 
program. Akkor csak a legelmaradottabb térségek számára jelentett pénz-
ügyi támogatást. A program működése most már jóval túlmutat a vidék 
gazdasági fejlesztésén. A megvalósítás során ugyanis szoros együttműkö-
dések, kapcsolatrendszerek jönnek létre, melyek nagymértékben erősítik 
az összetartozás érzését, az együttműködési készséget és a helyi közéleti 
aktivitást.

A Homoród-Küküllő Leader Egyesület (továbbiakban HKL) 2016-ban 
alakult meg 39 taggal, figyelembe véve az önkormányzatok (15), civil szer-
vezetek (20) és vállalkozások (4) kiegyensúlyozott arányát. Területe 1207,97 
km2 és 87 települést foglal magába; lakossága 34.600 fő (2011-es népszám-
lálási adat).

A HKL térség a következő 15 község közigazgatási területét öleli fel: Bö-
göz, Etéd, Felsőboldogfalva, Galambfalva, Homoródalmás, Kányád,
Kápolnásfalu, Lövéte, Oklánd, Siménfalva, Románandrásfalva, Szé-
kelyderzs, Szentábrahám, Homoródszentmárton és Újszékely. 

A vidék fejlesztésére a Homoród-Küküllő Leader Egyesület sikeres pályáza-
tával 2.556.311,31 eurót hozott be a térségbe a 2017-2020-as időszakra.

A HKL a Helyi Fejlesztési Tervben három fő célt fogalmazott meg a SWOT 
analízis alapján:
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I. A vidéki közösség életterének fejlesztése;
II. A befogadó és fenntartható gazdaság fejlesztése;

III. A fiatalok térségbe vonzása.

A célokat, valamint az elemzéseket figyelembe véve a fejlesztés öt priori-
tást céloz meg:

1.  A vidéki élet vonzerejének növelése a közösségi terek fej-
lesztése, korszerűsítése által; a civil szféra megerősítése a 
lakosság aktív részvételével;

2.  A mezőgazdasági termékek / nyersanyagok feldolgozási 
folyamatának fejlesztése vágó- és feldolgozó pontok, illet-
ve értékesítési hálózatok létrehozásával;

3.  Kedvező környezet kialakítása a nem mezőgazdasági vál-
lalkozások létrehozására és fejlesztésére;

4.  A fiatalok vidéki térségbe történő vonzása a különböző 
gazdasági tevékenységek létrehozására kedvező feltételek 
teremtésével;

5.  A természettel kiegyensúlyo-
zott kölcsönhatásban levő, 
hatékony mezőgazdaság fej-
lesztése. 

E prioritásokat 6 intézkedéssel kívánjuk meg-
valósítani: 

1. A vidéki élet minőségének javítása;
2.  A kulturális, közösségi és turisz-

tikai élet javítása felszerelések és 
beruházások által;

3.  A mezőgazdasági termékek fel-
dolgozása és értékesítése;

4.  A könnyűipar, a szolgáltatások, 
a népművészet és a kézművesség 
fejlesztését célzó vállalkozások 
létrehozása és fejlesztése;

5.  A mezőgazdaság hatékonyságá-
nak növelése;

6.  Nem-mezőgazdasági kezdő vál-
lalkozások (START-UP) létreho-
zása.
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M1 – A vidéki élet minőségének javítása 
Pályázhatnak:
Közintézmények: önkormányzatok és egyházak; 
Szociális tevékenységekben akkreditált civil szervezetek. 
Támogatható tevékenységek (költségek):

•  Közjóléti terek létrehozása és berendezése a vidéki népesség szá-
mára;

•  Infrastruktúra kialakítása és fejlesztése a helyi termékek értékesí-
tésére;

•  A közvilágítási hálózatok kialakítása és/vagy bővítése;
•  Gépek, berendezések vásárlása az önkormányzatok által működte-

tett helyi közszolgáltatások biztosításához ;
•  A helyi sajátosságokra épülő, nyilvános szabadidős és turisztikai 

infrastruktúra létrehozása, korszerűsítse és/vagy felszerelése;
•  Szociális/többcélú (multifunkcionális) / közösség / oktatási köz-

pontok létesítése, fejlesztése és felszerelése;
•  A helyi kulturális örökség védelme helyreállítás / rehabilitáció /  

karbantartás által, valamint ennek népszerűsítése;
•  A helyi kulturális örökség megőrzése népviseletek, hagyományos 

hangszerek stb. beszerzésével;
•  Példaértékű beruházások az energetika terén: megújuló energiafor-

rások használata, energiatakarékosság, hulladékújrahasznosítás, 
szennyvíztisztítás innovatív módszerekkel, a természeti erőforrá-
sok felhasználása, hulladék újrahasznosítás.
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Specifikus jogosultsági követelmények:
A beruházás összhangba kell legyen a jóváhagyott település fejlesztési stra-
tégiával és/vagy a megyei fejlesztési stratégiájával.
A beruházás a HK LEADER területen valósul meg. 
Főbb elbírálási szempontok: 

 Kistérségi hatású projektek;
  Megújuló energiaforrások felhasználása; 
 Új munkahelyek létrehozása;
  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (POCU) intéz-

kedéseivel kombinált projektek a szociális infrastruktúra létreho-
zására;

  Azon pályázók, akik korábban nem kaptak közösségi támogatást 
hasonló befektetésre;

 A falukép megőrzése;
  A célcsoport a helyi kisebbség (különösen a roma) és a hátrányos 

helyzetű csoportok;
  Turizmus fejlesztésére irányuló projektek, melyek magas turiszti-

kai potenciállal rendelkező területeken valósulnak meg.

A támogatás mértéke: 
100% –  jövedelmet nem generáló tevékenységek esetében;
90% –  jövedelmet generáló tevékenységek esetében.
A vissza nem térítendő finanszírozás értéke: 5.000 - 200.000 euró
A rendelkezésre álló keretösszeg: 960.240 euró.
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M2 – A kulturális, közösségi 
és turisztikai élet javítása 
felszerelések és beruházások által
Pályázhatnak:
Civil szervezetek, kivételt képeznek a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási 
egyesületek; 
A helyi kisebbségek érdekeit képviselő civil szervezetek; 
Egyházak.
Támogatható tevékenységek (költségek):

•  A civil szervezetek kulturális infra-
struktúrájának rehabilitálása és/vagy 
felszerelése; 

• A helyi közterek felszerelése;
•  Civil szervezetek/egyházak által mű-

ködtetett közösségi terek felszerelése, 
hogy biztosítani tudják az alapvető 
szolgáltatásokat (szociális támogatási 
programok; gyermek- és ifjúsági prog-
ramok; roma felzárkóztatási progra-
mok; képzési-, megelőző- és  oktatási 
programok; fogyatékkal élők számára 
szervezett programok stb.);

• Sürgősségi egységek felszerelése.
Specifikus jogosultsági követelmények:
A pályázó székhelye és munkapontja a HK LEADER területén van bejegyezve;
A beruházás a HK LEADER területén valósul meg.
Főbb elbírálási szempontok: 

 Releváns tapasztalat;
  A célcsoport a helyi kisebbség (különösen a roma) és a hátrányos 

helyzetűek;
  Turizmus fejlesztésére irányuló projektek, melyek magas turiszti-

kai potenciállal rendelkező területeken valósulnak meg.

A támogatás mértéke:
100% - jövedelmet nem generáló tevékenységek esetében.
A vissza nem térítendő finanszírozás értéke:
5.000- 50.000 euró.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 136.000 euró.
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M3 - A mezőgazdasági termékek 
feldolgozása és értékesítése

Pályázhatnak:
Magánvállalkozások, amelyeknek a székhelye és munkapontja a HK 
LEADER területén van bejegyezve:

• Engedélyezett magánszemélyek (PFA)
• Egyéni vállalkozások (II)
• Családi vállalkozások (IF)
• Korlátolt Felelősségű Társaságok (SRL)
• Mezőgazdasági szövetkezetek
• Szövetkezetek
• Termelői csoportok

Civil szervezetek;
Közbirtokosságok.
Támogatható tevékenységek (költségek):

• Építkezés, felújítás és bővítés;
•  Új specifikus gépek és felszerelések beszerzése és működésbe he-

lyezése;
•  Termékek értékesítésére /feldolgozására alkalmas gépjárművek vá-

sárlása;
•  Fix és mobil vágóhidak/vágási- és feldolgozási pontok létrehozása/

építése  (szarvasmarha/sertés /juh/kecske részére);
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•  Tej/hús/zöldség/gyümölcs/gabona/gyógy- és aromás növények/
bogyó/méhészeti termékek/gombák feldolgozására alkalmas egy-
ségek építése/modernizálása;

•  Tárolási felületek építése a tej/hús/zöldség/ gyümölcs/ gabona gyógy- 
és aromás növények/ bogyó/méhészeti ter-
mékek /gomba részére;
•  Termékek népszerűsítésének és marke-

ting tevékenységeknek a finanszírozása;
•  Technológiák, know-how-ok, szabadal-

mak és licenszek, speciális szoftverek 
beszerzése.

Specifikus jogosultsági követelmé-
nyek:
Kötelezettségvállalás alapján a gyártott 
termékek nagyobb része kerüljön be a 
HK LEADER területén levő élelmiszer-
lánc-hálózatba;
A beruházás csak a HK LEADER területén 
valósulhat meg;
A beszerzett szállítási eszköz, mely a ter-
mékek értékesítésére a HK LEADER terü-
letén kívül is használható, azzal a feltétel-
lel, hogy a forgalomba hozott áru ebből a 
térségéből származik.
Főbb elbírálási szempontok: 
Vágópontok esetében előnyt élveznek a tár-
sulási/ kollektív vállalkozási formák;
A létrehozott munkahelyek száma;
A kiszolgált gazdaságok száma. 

A támogatás mértéke: 
a támogatható kiadások 50%-a, ez bő-
vülhet további százalékokkal, de a tá-
mogatási arány nem lehet több mint 
90%
A vissza nem térítendő finanszírozás 
értéke:
5.000-200.000 euró
A rendelkezésre álló keretösszeg: 
273.000 euró.
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M4 - A könnyűipar, a szolgáltatások, 
népművészet és kézművességet célzó 
vállalkozások létrehozása és fejlesztése
Pályázók köre:
Magánvállalkozások:

•  Meglévő/újon létrehozott mikro- és kisvál-
lalkozások, amelyek nem mezőgazdasági 
tevékenységekre váltottak ki engedélyt, és 
ezeket a tevékenységeket nem gyakorolták 
a támogatási kérelem leadásáig

• Szociális vállalkozások
• Szövetkezet
• Az engedélyezett magánszemélyek (PFA)
• Egyéni vállalkozások (II)
• Családi vállalkozások (IF)
•  Kereskedelmi Társaságok, amelyek a 

31/1990-es Törvény alapján alakultak meg
Támogatható tevékenységek (költségek):

•  Épületek építése, bővítése és/vagy korsze-
rűsítése, és berendezése;

•  Rekreációs területek építése, bővítése és/
vagy korszerűsítése;

•  Szállásbővítés (a beruházási értéke max. 
20% a projekt értékének);

•  Beszerzési és telepítési költségek, beleértve az új gépek, berendezé-
sek és felszerelések lízing költségeit is;

• Speciális szállítási eszközök vásárlása;
•  Immateriális beruházások: szoftver vásárlás vagy fejlesztés, szaba-

dalmak, licenszek, szerzői jogok, védjegyek beszerzése;
• Műhelyek/kézműves szövetkezetek létrehozása;
• Szabadidőközpontok létrehozása/ korszerűsítése /felszerelése;
•  Szabadidős tevékenységeket szolgáltató beruházások: pályák; vi-

dám- és kalandparkok; lovas tevékenységi területek; sarkok és pol-
cok létesítése, ahol áttekinthetők a helyi értékek; sport eszközök, 
kerékpárok, horgászbot stb. bérlési pontok.

Specifikus jogosultsági követelmények:
A kérelmezőnek a támogatható kedvezményezettek kategóriájába kell tar-
toznia;
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A beruházásnak az intézkedés legalább 
egy tevékenységéhez kell kapcsolódnia;
A kérelmező köteles a támogatott tevé-
kenységet a HK LEADER területén mű-
ködtetni;
A kérelmezőnek bizonyítania kell a meg-
levő önrészt;
A beruházás gazdasági életképességét 
műszaki és gazdasági tanulmánnyal kell 
alátámasztani;
A pályázónem lehet nehéz anyagi hely-
zetben az “állami támogatás” értelmé-
ben;
A beruházást meg kell előznie egy, a ha-
tályos törvénykezések által előírt várha-
tó pozitív vagy negatív környezeti hatás-
tanulmánynak.
Főbb elbírálási szempontok: 
Az elbírálásnál azon projekteknek lesz 
előnyük, amelyeknek segítségével meg-
újuló forrásokból származó energia állí-
tódik elő;
A vissza nem térítendő támogatás inten-
zitása arányos kell, hogy legyen a létre-

hozott új munkahelyek számával: 1 új munkahely = 25000 Euro.
• a 40 évet betöltött vállalkozók támogatása
•  Azon projektek, amelyeknek célja a turizmus fejlesztése/ magas tu-

risztikai potenciállal rendelkező területeken valósulnak meg 

A támogatás mértéke: 
a támogatható kiadások 90%-a
A vissza nem térítendő finanszíro-
zás értéke: 
5.000-50.000 euró.
A rendelkezésre álló keretösszeg:
234.000 euró.
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M5 - A mezőgazdaság 
hatékonyságának növelése

Pályázók köre:
Magánvállalkozások, amelyeknek a székhelye 
és munkapontja a HK LEADER területén van 
bejegyezve:

•  Az engedélyezett magánszemélyek 
(PFA)

•  Egyéni vállalkozások (II)
•  Családi vállalkozások (IF)
•  Korlátolt Felelősségű Társaságok (SRL)
•  Mezőgazdasági szövetkezetek
•  Szövetkezetek
•  Termelői csoportok

Civil szervezetek;
Közbirtokosságok.
Támogatható tevékenységek (költségek):

•  A technológiák és a termelés korszerű-
sítése a gazdasági telephelyeken;

•  Modern mezőgazdasági gépek vásár-
lása a növénytermesztési farmok kor-
szerűsítésére;

•  Méhészetek korszerűsítése;
•  Állattenyésztési farmok építése/kor-

szerűsítése;
•  Gabonatárolók építése/korszerűsítése; 
•  Zöldségtermesztésre alkalmas üveg-

házak létrehozása /korszerűsítése; 
•  A mezőgazdasági hulladék és marad-

ványok újrahasznosítását célzó beru-
házások.

Specifikus jogosultsági követelmények:
A gazdaság mérete legalább 8000 SO (saját 
termelési érték);
Integrált projekt esetében annak minden eleme eleget kell tegyen a jogo-
sultsági követelménynek már a szerződés aláírása előtt, akkor is, ha a vég-
rehajtás egyes tevékenységek esetében a tervek szerint egy későbbi sza-
kaszban valósul meg.
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Főbb elbírálási szempontok: 
Integrált projekt;
40 év alatti fiatal gazdálkodók; 
Kollektív befektetés;
Hegyvidéki területeken való beruházás;
A mezőgazdasági terület potenciáljának irányelve valósul meg.

A támogatás mértéke:
a támogatható kiadások 50%-a, ez bővülhet 20% százalékkal az 1305/2013-
as rendelet értelmében; de a támogatási arány nem lehet több mint 70%.
A vissza nem térítendő finanszírozás értéke: 
5.000-200.000 euró.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 341.809 euró
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M6 - Nem-mezőgazdasági kezdővállalkozá-
sok (START-UP) létrehozása
Pályázhatnak:
Kis- és középvállalkozások, melyeket a támogatási kérelem benyújtásának 
évében hoztak létre vagy maximum 6 pénzügyi (fiszkális) hónappal ezelőtt 
és még nincs tevékenységük (start-up):

• Engedélyezett magánszemélyek (PFA)
• Egyéni vállalkozások (II)
• Családi vállalkozások (IF)
•  Kereskedelmi Társaságok, amelyek a 31/1990-es Törvény alapján 

alakultak meg
Támogatható tevékenységek (költségek):

•  Épületek építése, bővítése és/
vagy korszerűsítése, és berende-
zése;

•  Rekreációs területek építése, bő-
vítése és/vagy korszerűsítése;

•  Turistaszállás fejlesztése, mely 
nem haladhatja meg a beruházá-
si érték 20%-át;

•  Beszerzési és telepítési költségek, 
beleértve az új gépek, berende-
zések és felszerelések lízing költ-
ségeit;

•  Speciális szállítási eszközök vásárlása;
•  Immateriális beruházások: szoftver vásárlás vagy fejlesztés, szaba-

dalmak, licenszek, szerzői jogok, védjegyek beszerzése;
• Nem mezőgazdasági vállalkozások létrehozása /korszerűsítése;
• Műhelyek/kézműves szövetkezetek létrehozása;
•  Szabadidő központok létrehozása / korszerűsítése /felszerelése rek-

reatív célzattal (pályák; vidám- és kalandparkok; lovas tevékenysé-
gi területek; helyi értékeket és termékeket népszerűsítő sarkok és 
polcok létesítése; sporteszközök, kerékpárok, horgászbot stb. bér-
lési pontok).

Specifikus jogosultsági követelmények:
A kérelmezőnek a támogatható kedvezményezettek kategóriájába kell tar-
toznia;
A beruházásnak az intézkedés legalább egy tevékenységéhez kell kapcso-
lódnia;
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A kérelmező köteles a támogatott tevékenységet a HK LEADER területén 
működtetni;
A vállalkozás vezetője, a többségi tulajdonos a pályázat benyújtásának ide-
jében még nem tölthette be a 40. életévét;
A beruházás gazdasági életképességét műszaki és gazdasági tanulmánnyal 
kell alátámasztani;
Az üzleti terv gyakorlatba ültetése legtöbb 9 hónappal  hamarabb kez-
dődhetett el a támogatásról szóló kiértesítés időpontjától (az üzleti terv 
gyakorlatba ültetése a támogatásról szóló kiértesítés időpontjától számítva 
legkésőbb 9 hónapra rá el kell, hogy kezdődjön).
Főbb elbírálási szempontok: 
Fiatal diplomások, akik legtöbb öt éve fejezték be tanulmányaikat a támo-
gatási kérelem leadásának időpontjától számítva;
Az elbírálásnál azon projektek élveznek előnyt, melyeknek segítségével 
megújuló forrásokból származó energia állítódik elő;
Azok a projektek, amelyeknek célja a turizmus fejlesztése és/vagy a magas 
turisztikai potenciállal rendelkező területeken valósulnak meg. 

A vissza nem térítendő finanszírozás értéke: 
20.000 euró (amiből 70% szerződéskötéskor és 30% szerződéskötéstől szá-
mítva 5 éven belül, ahogy az üzleti tervben foglaltak megvalósultak);
A támogatás 50%-át beruházásra kell használni.
A rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000 euró.
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